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SEGUNDA-FEIRA DA XIV SEMANA DO TEMPO COMUM 

6 de julho de 2020 

PROVIDENCIAR: um crucifixo sobre uma mesa, uma imagem de Nossa Senhora 

ou outro Santo de devoção da família, uma vela, a Bíblia Sagrada (deixá-la aberta 

no texto bíblico que vai ser proclamado). Procure primeiramente organizar-se 

interiormente para este momento de oração com a Palavra de Deus. Coloque-se 

inteiramente na presença de Deus, reservando um momento do seu dia! Se 

possível vivencie este momento em família. Esta atitude fará com que o momento 

de oração seja expressão de fé e vida comunitária. 

CANTO:  

Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! 

Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, 

pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. 

Eis-me aqui, Senhor! 

 

O Senhor é o Pastor que me conduz, 

por caminhos nunca vistos me enviou. 

Sou chamado a ser fermento, sal e luz, 

e por isso respondi: aqui estou! 

 

SAUDAÇÃO INICIAL:  

 

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
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Dirigente: “Os que esperam no Senhor, jamais se arrependerão, pois é o Senhor 

nossa esperança”. Esta é uma certeza que carregamos conosco nestes últimos 

tempos tão desafiadores: o Senhor é nossa esperança, nosso refúgio, nossa força. 

Ainda que passemos por vales tenebrosos, o Senhor está conosco (cf. Sl 23,4). 

Certos desta presença amorosa em nossas vidas, vivendo as particularidades de 

cada dia, unidos na oração, renovemos esta esperança, acreditando que dias 

melhores virão.  

 

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO  

 

- Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo 

do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da 

terra. 

 

Oremos: Ó Deus que santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, 

derramai por toda a extensão do mundo, os dons do Espírito Santo, e realizai 

agora no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do 

Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. Amém. 

 

Dirigente: Ouçamos a Palavra do Senhor:  

 

Canto:  

Santo Livro! Santo Livro! 

Louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. 

Santo Livro! Santo Livro! 

Santo Livro que me ensina a contemplar. 

Santo Livro! Santo Livro! 

Santo Livro que me ensina a caminhar. 
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1.LEITURA ORANTE: 

 

- (Procure criar silêncio interior, predispondo-se a escutar. Faça uma leitura lenta 

e atenta do texto, deixando com que a Palavra penetre o seu interior). 

 

Evangelho do dia – 14ª Semana do Tempo Comum: Mateus 9, 18-26.  

 

(Silêncio orante) 

 

2. MEDITAÇÃO:  

 

 - O Evangelho que acabamos de ouvir nos leva a recordamos as palavras do 

profeta Habacuc: “Eis que sucumbe quem não é reto, mas o justo, viverá pela fé” 

(2,4). Fé admirável e verdadeira desse homem e dessa mulher. Eles acreditam 

que Jesus tem poder de curar e de chamar alguém de volta para a vida. Não se 

tratava de uma simples certeza humana. Em nosso itinerário cristão, 

principalmente nos momentos exigentes da vida, a fé nos sustenta e nos faz 

acreditarmos que não estamos sozinhos. É preciso zelar deste precioso dom, 

cuidar para que esta chama não se apague em nossos corações. 

 

3. ORAÇÃO: 

 

- O coração de ambos tinha sido tocado por Deus, por isso, reconheciam o poder 

de Jesus. Sem este toque, certamente não acreditariam com tanta firmeza na 

ação libertadora de Jesus. Que esta Palavra nos toque interiormente para que 

tenhamos uma fé humildade, madura e consciente. Como nos afirma o Papa 

Francisco: "a lâmpada da fé precisa ser alimentada continuamente, com o 

encontro coração a coração com Jesus na oração e na escuta da sua Palavra". 

Que nossa vida de oração nos leve a este encontro com Senhor e a partir deste 

encontro, mediante nosso testemunho levemos com que nossos irmãos e irmãs 

também vivam esta experiência.  
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4. CONTEMPLAÇÃO: 

- Estar unido a Jesus é viver uma vida plena, na certeza de que ele cura nossas 

enfermidades, nos restaura, fazendo de nós novas criaturas. São tantas as 

enfermidades que enfrentamos, não somente físicas, mas aquelas que muitas 

vezes nos afastam de Deus e de seu amor. Quais são estas enfermidades?  Que a 

fé que professamos, nos leve a sentirmos o abraço consolador de Deus neste 

tempo em que a humanidade se encontra enferma mediante tantas situações.  

 

Canto: 

Vamos Jesus passear, na minha vida. 

Quero voltar aos lugares em que fiquei só, 

quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo, 

quero sentir teu amor, a me embalar. 

 

Cura Senhor, onde dói. 

Cura Senhor, bem aqui. 

Cura Senhor, onde eu não posso ir. 

 

Quando a lembrança me faz, adormecer. 

Sabes que a espada da dor entra eu meu ser. 

Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço, 

sinto minha alma chorar, junto de Ti. 

 

ORAÇÃO CONCLUSIVA: 

Dirigente: À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as 

nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os 

perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria...  

- Concedei, ó Pai, a vossa bênção à nossa família, e dai-nos a alegria na esperança, 

a fortaleza na tribulação, a perseverança na oração, a solicitude atenta às 
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necessidades de nossos irmãos e irmãs. Permaneceremos unidos e abençoados, 

em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.  

 

 


